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INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR SOBRE O USO DA “ÁREA DE 

GARUPA” COMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO NA RAÇA GIR 

LEITEIRO. 
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Mensurações morfológicas são rotineiramente utilizadas como fenótipos na avaliação de animais 

de aptidão leiteira. As mensurações utilizadas (alturas, comprimentos ou larguras) entretanto, 

estão limitadas ao aspecto unidimensional da morfologia. A definição de áreas específicas do 

corpo do animal podem representar uma oportunidade de seleção para morfologia contemplando 

aspectos bidimensionais, de forma que o novo fenótipo analisado represente a expressão 

conjunta de diferentes aspectos unidimensionais. Os objetivos do presente estudo foi estimar 

componentes de variância para a característica “área de garupa” na raça Gir leiteiro e estimar 

correlações dessa medida com características produtivas e reprodutivas na raça. O banco de 

dados considerado na análise continha informações fenotípicas para características de 

conformação e manejo de 3.065 vacas da raça Gir Leiteiro, provindas de 52 rebanhos nos estados 

de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Paraíba, filhas de 118 touros 

e 2.852 vacas. A área de garupa (ArG), medida em cm
2
, foi definida através da fórmula do 

trapézio, utilizando as informações de largura entre ílios (LIL), ísquios (LIS) e comprimento de 

garupa (CG). O modelo proposto para as análises contemplou os efeitos fixos de rebanho-ano de 

nascimento do animal, avaliador, idade da vaca (covariável), bem como os efeitos aleatórios de 

animal e residual. As análises foram conduzidas através do método de máxima verossimilhança 

restrita com auxílio do programa ASREML. Os coeficientes de correlação Momento-Produto de 

Pearson entre os valores genéticos dos touros oriundos do teste de progênie foi utilizada como 

uma medida indireta correlação genética entre a ArG, produção de leite (PL305) e idade ao 

primeiro parto (IPP). A herdabilidade estimada para ArG foi de 0,22, próximo às herdabilidades 

observadas para as características LIS, LIL e CG que apresentaram estimativas de 0,23, 0,20 e 

0,23, respectivamente. Os coeficiente de correlação entre os valores genéticos para ArG e os 

valores genéticos de PL305 e IPP foram respectivamente 0,17 e -0,17. Apesar favoráveis, as 

correlações observadas foram baixa magnitude, sugerindo que poucos blocos gênicos que atuam 

na ArG atuariam simultaneamente com PL305 e IPP. Os resultados obtidos neste trabalho 

indicam que ArG pode ser considerada como critério de seleção, uma vez que apresenta variação 

de origem genética aditiva suficiente. Da mesma forma, sugere-se que a seleção para ArG não 

causará impactos negativos tanto sobre produção de leite quanto sobre a performance 

reprodutiva para precocidade sexual em vacas Gir Leiteiro. 
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